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 1965التولد : 
 الحالة االجتماعية : متزوج 

 2عدد االوالد : 
 

 الشيادات : -اوال :
 
فاااااي العماااااوم االقتصاااااادية فااااارع التجاااااارة الخارجياااااة مااااان الجامعاااااة  بكاااااالوريوس  

   .المستنصرية
  
 .في االقتصاد الدولي وسياسات االستثمار الدولي من جامعة بغداد ماجستير عموم 
 
االقتصاد الدولي ونماذج التجاارة   في العموم االقتصادية باختصاص دكتوراه فمسفو 

 .الخارجية من جامعة بغداد
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 السيرة الجامعية :

التدريس الول مره في كمية االدارة واالقتصاد /جامعاة بغاداد  كمحا ار بماادة -1
 . 2000االدارة الماليةالعامة في قسم االدارةالعامة سنة 

 بعد االنتقال من وزارة التجارة . 2006اسية تدريسي في كمية العموم السي-2
العماال بمناصااب قياديااة جامعيااة متعااددة فااي كميااة العمااوم السياسااية / جامعااة -3

 بغداد  .
  2020تدريسي في قسم العموم المالية والمصرفية / كميةاالدارة واالقتصاد / -4

 
 
 

 -البحوث :بعض 
 

فاي اقتصاادات دول جناوب  .) االستثمارات االجنبية وعالقاتياا باالزماة المالياة1
 شرق اسيا(

 
. اتفاقيااات الجااات ومنظمااة التجااارة العالميااة واثرىااا امااع التجااارة الساامعية فااي 2

 منطقة الشرق االوسط ،دول مختارة
واثارىاااا الدولياااة  ياااورو. دراساااة بياناااات التجاااارة الخارجياااة لكتمتاااي النافتاااا وال3

 (  gravity modelباستخدام نموذج الجذب ) 
ن ااااااواقع اليات التوزيع في نظام البطاقة التموينية في العراق لمفترة م . دراسة4
 (93 –2003 ) 
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جاااان المشاااتركة فاااي اطاااار العالقاااات االقتصاااادية م. مساااتقبل العمااال بصاااي  ال5
الخارجية لمعراق مع دول العالم في ظل المتغيارات الدولياة واالقميمياة دراساة ماع 

 تصور مستقبمي 
 الثروة في اطار فيدرالي ) نماذج مقارنة (خيارات تقاسم  -6
 االقتصاد السياسي لممورد المائي الفرات انموذجا -7
 في السياسة الخارجية االمريكية  عامل االقتصاديال -8
ارتباااط االسااواق الماليااة واثااره عمااع العالقااات االقتصااادية الدوليااة )نمااوذج  -9

 (االمارات العربية والواليات المتحدة االمريكية 
10- Factors of failure of the Iraqi banking system in the   
implementation of the decisions of the Basel Committee 
 

11-   The economics of waste recycling in Iraq: wasted 
resources   and 

 lost opportunities. 

12- The Soft Power in Japanese Strategy. 
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   واالقتصاد /جامعة بغداد في كمية اإلدارة  رئيس قسم االقتصاد 


